Młodzieżowy Przegląd Poetycki
„Liryczne uniesienia”
GDYNIA 2021

ORGANIZATOR: Fundacja Przytulny Domek
PATRONAT HONOROWY: Koło Literackie „Kwadrat”
WSPIERA: Barbara Orlowski, poetka
Cele przeglądu:
1. Rozwijanie twórczości poetyckiej wśród młodzieży.
2. Rozbudzanie wyobraźni młodego człowieka.
3. Uwrażliwienie na piękno świata.
4. Zwrócenie uwagi na najbliższe otoczenie.
5. Zachęcanie do życia w przyjaźni ze sobą, drugim człowiekiem, naturą.
REGULAMIN przeglądu:
1. Przegląd przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i szkół średnich.
2. Na przegląd jedna osoba może przesłać maksymalnie trzy utwory.
3. Spośród nadesłanych utworów wybranych zostanie 20 wierszy, które zostaną zaprezentowane
na wieczorze poetyckim „Liryczne uniesienie” 26 listopada 2021 r. Uczestnicy otrzymają podziękowanie
za udział w przeglądzie i mały upominek.
Termin nadsyłania utworów do 18 czerwca 2021 r. Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 wyniki przeglądu,
informacje o wręczeniu podziękowań udzielone będą w późniejszym terminie na stronie fundacji, FB Przytulny
Domek lub w mailu.
Utwory prosimy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko autora (lub pseudonim), wiek, adres szkoły
z telefonem i mailem. Prosimy również o dołączenie zgody rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę
na nieodpłatne upublicznienie poezji i akceptujących Politykę Prywatności znajdującą się na stronie internetowej
fundacji.
Życzliwego spojrzenia dokonuje powołane przez organizatora przeglądu jury, które zwraca uwagę na:

interesująca i właściwa interpretacja tematu,

ogólne wrażenia poetyckie utworu.
Informacje o przeglądzie można uzyskać telefonicznie: 885 280 333, mailowo:
justyna.sudzik@gmail.com i na stronie www.przytulny-domek.pl, FB Przytulny Domek
Dzieła w programie Microsoft Word przesyłamy na adres mailowy: justyna.sudzik@gmail.com.

Polityka Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.przytulny-domek.pl.

Zgoda
na udział w Młodzieżowym Przeglądzie Poetyckim „Liryczne uniesienia” 2021, nieodpłatne wykorzystanie
dzieła oraz przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Przytulny Domek
Ja ……………………………………………………….……………………… (imię i nazwisko),
niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na udział w przeglądzie, nieodpłatne wykorzystanie dzieła mojego dziecka/moich
dzieci:
………………………………………………….…………………………
oraz
wyrażam
zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Przytulny Domek z siedzibą w Gdyni, przy ul. Jowisza 76,
posługującą się nr NIP 958-169-040; REGON: 382639654.
Równocześnie oświadczam, że chcę, by dzieło było oznaczone wyżej podanymi: imieniem, imieniem
i nazwiskiem
/następującym
pseudonimem
……………………………………………………………..
………………….……… (odpowiednie podkreślić/wypełnić).
..........................................
miejsce i data

………….…………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Przytulny Domek z siedzibą w Gdyni przy ul. Jowisza 76, fundacja@przytulny-domek.pl, tel. 885 280 333.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w przeglądzie. Dane są przetwarzane w celu realizacji przeglądu i opracowania jego efektów. Mogą
być udostępnione sponsorom przeglądu do celów kontroli finansowej. Są przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających
z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji przeglądu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego
z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania
z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
Informacje o Polityce Prywatności znajdują się na www.przytulny-domek.pl.

